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Smilde, 17 Mei. Ofschoon de gure noordenwind heden niet tot wandelen uitlokte, zag men hier
hedenavond toch vele menschen zich langs den straatweg bewegen, als wachtende op de dingen die
komen zouden. Eindelijk, daar gierde het schelle fluitje en de boot “Smilde I”, onze stoomboot,
naderde.
“Gelegenheid wekt genegenheid”, zoo was ’t ook hier geweest op Pinkstermaandag. Velen toch
hadden een reisje naar Assen gemaakt, om daar te profiteren van den dierentuin en de schoone
muziek in het zoo prachtige Asserbosch, en stapten nu weldra aan wal, bekeken en begluurd door tal
van nieuwsgieringen. ’t Was er druk op den Smilderstraatweg, drukker nog dan aan den vooravond
van de kermis.
Waarlijk de stoom heeft veel herschapen en herschept nog veel. De stoom brengt leven en beweging.
Wie weet welke veranderingen onze boot hier nog zal teweegbrengen. Alleen aan ’t eindstation te
Hijkersmilde stapten op Pinstermaandag 1880 meer dan honderd personen in of uit. Zonder te
profetisch te willen zijn, durven we toch gerust beweren, dat we de boot hier nooit weer kunnen
missen. Nu toch zijn we in ’t groote volkenverkeer opgenomen; we zijn nu in de groote wereld
gebragt. Eén man had het heden zwaar te verantwoorden, ’t was onze kapitein Duit. ’t Moet wel
haast een stalen man zijn, die op de drie reizen op één dag, en dan voornamelijk op zoo’n
Pinkstermaandag, zich tusschen de woelende en krioelende menigte zoo goed op zijne plaats toont te
bevinden. De ondervinding van nog maar ruim eene week heeft het dan ook reeds meer dan bewezen,
dat de directie in ’t kiezen van een geschikten kapitein eene allergelukkigste keuze heeft gedaan.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 20 MEI 1880

De Vereeniging “Vooruitgang”
te Smilde
beveelt bij de herstemming op 25 Mei aanstaande ten sterkste aan den Heer
M.A. Hoogerbrugge
te Smilde.
Namens het Bestuur:
H.C. PRINS, Voorzitter.
A. SPIER, Secretaris.
N. MAGNUS, Smilde,
slagt in het begin der volgende week eene buitengewoon zware vette
JONGE KOE,
zonder wêerga. Verzoekt gunst.
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Aan
de voorstanders van den heer
BOELKEN BAKKER.
Op wien zult gij thans stemmen?
Zoo gij verstandig zijt op M.A. Hoogerbrugge, want dan hebt gij kans de volgende keer den heer
Boelken Bakker verkozen te zien, en zullen de vrienden van Hoogerbrugge u, zoo niet allen, dan toch
gedeeltelijk helpen.
Zoo gij onverstandig zijt, dan stemt gij op Abbingh Aling en maakt daardoor van zelve de candidatuur
van den heer Boelken Bakker voor een volgende keer, ja voor goed onmogelijk, daar men toch nooit,
als nu de heer Aling verkozen wordt, de volgende keer weer een uit Oostermoer zal verkiezen.
Eenige kiezers uit midden-Drenthe.

